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ATA N. 23/2019, da Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, 
no 32  Exercício da 13° Legislatura, realizada no dia 15 de outubro de 2019. Aos quinze dias 

do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (15/10/2019), realizou-se a Décima 

Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, no 39  Exercício da 
132  Legislatura, no local de costume, sito a Rua Natale Pazin, n° 575, centro, nesta 

cidade, sob a presidência do vereador Sidnilson dos Reis Donizete 

Cardoso, secretariado pela primeira secretária vereadora Danúbia Luzia de Faria e 

pelo segundo secretário Jerry Gustavo de Souza Lemes, precisamente às 19:00 horas, 

observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso Senhor, foi 

iniciada a sessão, solicitando ao primeiro secretário que procedesse a chamada dos 

senhores vereadores, constatando a presença de todos. Havendo número regimental 

declarou aberta a sessão. Dando continuidade, procedeu-se a leitura da Ata n° 
22/2019 da décima sétima sessão ordinária realizada em data de 01 de outubro de 

2019. Em discussão, não houve manifestação. Em votação a Ata foi aprovada por 

todos. Declarando o senhor Presidente aprovada a Ata n° 22/2019, por unanimidade 

de votos. Passou-se ao expediente recebido do Executivo, informou o senhor 

presidente que foi protocolado o projeto de lei n° 24/2019, que: "Dispõe sobre 
revogação da lei n9  1.378, de 10 de julho de 2019". Referido projeto será lido, 

discutido e votado na Ordem do Dia da presente sessão. Passou-se ao Expediente 

recebido dos vereadores, procedeu-se a leitura da Indicação n° 15/2019, de autoria 

da veradora lonice Aparecida Romualdo da Silva, que Indica ao Prefeito que contrate 

profissional para castração de gatos e cachorros. Justificou que no município não tem 

uma política nesse sentido. Disse que tem uma senhora que gasta o dinheiro da 

aposentadoria comprando ração para gatos, deixando de comprar sua própria 

alimentação. A sua mãe não gosta de gatos e na casa dela tem vários que vão 

aparecendo. Disse que a dona Toninha não tem onde colocar os cães. Precisamos 

urgente de um lugar apropriado para colocar esses gatos e cachorros. Disse que falou 

com a enfermeira Ysa, e se em trinta dias não resolver vai recorrer a justiça. Em 

seguida efetuou-se a leitura da Indicação n° 16/2019, de autoria do presidente 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, que indica ao prefeito que envie a esta casa de 

leis projeto concedendo doze abonadas no ano aos funcionários. Justificou que todo 

mês tem reunião com dezoito cidades da região e quatro cidades já estenderam para 

doze abonadas. Se programarem não vai prejudicar os serviços. Vai beneficiar todos 

os funcionários municipais. Não havendo vereadores inscritos para explicação 

pessoal, encerrou-se o Expediente da presente sessão. Reabriu os trabalhos na 

Ordem do Dia, solicitando ao secretário para efetuar a chamada dos senhores 

vereadores, constatando a presença de todos. Ato contínuo solicitou o senhor 

presidente ao secretário a proceder a leitura do Projeto de Lei n° 22/2019, que: 

"Dispõe sobre destinação específica de bem imóvel e dá outras providências". 

Informou o senhor presidente que referido Projeto de Lei recebeu pareceres 

favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Em discussão 
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os Pareceres, não houve manifestação. Em votação os Pareceres, foram aprovados 

por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de votos os 
Pareceres n° 27/0R/2019, n2  26/CF0/2019. Passou-se para a deliberação do projeto 

em questão. Em discussão a vereadora lonice disse que nem precisava mandar esse 

projeto porque já esta derrubando tudo na creche. Disse que é uma falta de respeito 

com o vereador, questionando o caso de não ser aprovado o projeto. O presidente 

Sidnilson manifestou dizendo que ia pedir informação ao prefeito com relação as 

vagas na creche e pediu vista do projeto de lei. Em votação o pedido de vista ao 

projeto de lei n° 22/2019, foi aprovado por cinco votos favoráveis e três contrários 

dos vereadores Jerry, Danúbia e lonice. Declarando o senhor presidente aprovado 

por cinco votos favoráveis e três contrários o pedido de vista ao Projeto de Lei n° 

22/2019, que: "Dispõe sobre destinação específica de bem imóvel e dá outras 

providências". Ato contínuo o senhor presidente solicitou a primeira secretaria para 

efetuar a leitura do Projeto de lei n° 024/2019, que: "Dispõe sobre revogação da Lei 
n9  1.378, de 10 de julho de 2019. Informou o senhor presidente que referido Projeto 

de Lei recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça 

e Redação. Em discussão os Pareceres, não houve manifestação. Em votação os 

Pareceres, foram aprovados por todos. Declarando o senhor presidente aprovado por 

unanimidade de votos os Pareceres n° 28/CJR/2019, n° 27/CF0/2019. Passou-se para 

a deliberação do projeto em questão. Em discussão a vereadora lonice disse que aqui 

nessa Casa, tem diversos projetos parados. Que se pegar dez projetos aleatórios, 

quatro deles são inconstitucionais. Disse que não tem a obrigação de saber, que vota 

de acordo com aquilo que acha, disse que no estado tem frente de trabalho, e 

cidades da região também. Disse que a Promotora não falou isso para os vereadores 

que foram lá. Disse que a Promotoria falou que se fosse o Prefeito não o faria, ela 

não falou que era inconstitucional. Concluiu que não corre de justiça, que enfrenta a 

justiça, que é vereadora e não juiz, que não sabe se é constitucional ou não. Que tem 

só uma palavra, que é a que já deu. A Vereadora Danúbia disse que voltaria atrás, 

porque respeita a Justiça. O Vereador Fidelcino disse que não é tecnico, mas que aqui 

na Casa tem jurídico para isso. Que se o jurídico falou que é ilegal, não justifica ir 

contra ele. Em votação o Projeto foi aprovado por sete votos favoráveis e um 

contrário da vereadora lonice Romualdo. Declarando o senhor presidente aprovado 

por sete votos favoráveis e um contrário o Projeto de Lei n° 24/2019, que: "Dispõe 

sobre revogação da Lei n° 1.378, de 10 de julho de 2019". Não havendo vereadores 

inscritos para o uso da tribuna e nada mais havendo na pauta da presente sessão, 

agradeceu a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Convocando a todos para a 

próxima sessão ordinária esta prevista para o dia 05 (cinco) de novembro às 19:00 
horas. Declarando encerrada a presente ses ão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pres4Jen 

Danúbia Luzia de Faria — 19  Secretário 
Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° Se'cr 
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